
گفتـمان4 یک شنبه  14 مرداد 1397  شماره 4808 

آگهى مناقصه عمومى شماره 97/9

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى فرهاد حاتم پور  خواهان آقاى 
مسعود پيوسته نژاد ددادخواستى به طرفيت خوانده فرهاد حاتمى حاتم پور به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى تامين خواسته مطالبه وجه بابت مطالبه خسارت تاخيرتاديه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980229100372 شعبه 31 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مدنى  قضايى شهيد  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
1397/7/1 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد .
 31 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/47094  
تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

محمد   فرزند  عباسى  وحيد  آقاى  به  ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواهان بى بى نصرت شاه محمودى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى وحيد عباسى 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه  به اين شعبه  الزام به فم پالك مطرح كه  به خوسته 
9709980229400298 شعبه 34 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/11 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
تهران   34 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير          110/47091  

حقوقى  عمومى  دادگاه   11 شعبه   9609980227100872 كالسه  پرونده  دادنامه  
 9709970227100038 شماره  نهايى  تصميم  تهران  بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:بهمن موتور با مديريت آقاى حميدرضا داودزاده فرزند مرتضى      خواندگان:1 
آقاى رامين پرانداخ فرزند خداقلى 2 خانم سارا كرميان آزاد فرزند راه خدا  خواسته 
تاخيرتاديه   خسارت  مطالبه   3 دادرسى  خسارت  مطالبه   2 چك  وجه  مطالبه  ها:1 
گردشكار:خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه 
رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  است  تشكيل  زير  كننده  امضا  تصدى  به 
خصوص  در  دادگاه   راى  مينمايد   راى  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را 
مطالبه  به خواسته  آزاد  پرانداخ و سارا كرميان  رامين  به طرفيت  بهمن موتور  دعوى 
مورخ   846163 شماره  چك  اصل  برابر  تصوير  خود  ادعاى  اثبات  جهت  خواهان  وجه 
1396/10/2 صادره از بانك انصار و گواهينامه صادره از بانك هاى محال عليه را به 
دادگاه ارائه نموده است  نظر به اينكه حسب اسناد اقامه شده مديونيت خواندگان به 
اعتبار صدور سند مسجل است و نظر به اينكه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده 
است و خواندگان دليلى بر ايفاى دين و يا سقوط آن به دادگاه ارائه نكرده است و با 
دارد  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  داللت  كه  دارنده  يد  در  اسناد  اصول  بقاى  به  توجه 
بنابراين دادگاه دعوى را واجد وجاهت قانونى و محمول بر صحت تشخيص و به استناد 
مواد149و 313- 314 قانون تجارت و مواد 198 و516 قانون آئين دادرسى مدنى 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالحى بعضى از مواد قانون صدور چك مصوب سال 
دو مصوب  هر  الذكر مصوب سال 1377  فوق  تبصره  و  استفساريه  قانون  و   1376
مبالغ  پرداخت  به  بر محكوميت تضامنى خواندگان  نظام حكم  مجمع تشخيص مصلحت 
516/240/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/230/000 ريال بابت خسارت 
موضوع  هاى  چك  صدور  سررسيد  تاريخ  از  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  و  دادرسى 
دعوى تا روز تاديه (اجراى حكم )بر اساس شاخص بانك مركزى كه حين االجرا احتساب 
خواهد شد و در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد .
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   11 شعبه  رئيس             110/47088  

آقاى  به  ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى  به تجديدنظر آگهى  آگهى مربوط 
به  خواهى  تجديدنظر  دادخواست  زاده  حبيب  سمانه  تجديدنظرخواه  صبااغى   مهدى 
طرفيت تجديدنظر خوانده مهدى صباغى نسبت به دادنامه شماره 970087 در پرونده 
آئين  قانون  و346  و   73 ماده  موضوع  طبق  كه  تقديم   32 شعبه   960604 كالسه 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين 
دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد .
 110/47111          مدير دفتر دادگاه شعبه 32 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع شهيد مدنى تهران 

ابالغ مى  نوع علت حضور :راى داور به توران صدر و اصغر سميعى و مصطفى شهبا 
را  خود  اعتراض  ابالغ  از  روز پس  بيست  مهلت  داريد ظرف  اعتراضى  چنانچه  گردد 
به  ابالغيه  اين  در  مندرج  حضور  علت  به  توجه  با  نمائيد  اعالم  دادگاه  اين  به  كتبا 
شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصميم خواهد شد .
 110/47108       منشى شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

مهرداد  و  پور  جليل  حميدرضا  به  داورى  حضور:راى  علت  نوع  روز   حضور:20  مهلت 
ابالغ  از  پس  روز  بيست  مدت  ظرف  داريد  اعتراض  چنانچه  گردد  مى  ابالغ  ميرزايى 
اعتراض خود را كتبا به اين دادگاه اعالم نماييد با توجه به علت حضور مندرج در اين 
ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهد شد .
 110/47101           شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

 مهلت حضور:20 روز  نوع علت حضور:راى داورى به پوران نورى كاميار احد روينى رجب 
احمد روئين ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
اعتراض خود را كتبا به اين دادگاه اعالم نماييد با توجه به علت حضور مندرج در اين 
ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصميم خواهد شد .
 110/47098           شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

نصرت  فرزند  قيامى  نيما  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
اله  خواهان فاطمه طبيبى دادخواستى به طرفيت خوانده نيما قيامى به خواسته تامين 
خواسته و مطالبه وجه بابت مطالبه خسارت مطالبه خسارت مطالبه خسارت دادرسى  مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980229100253 شعبه 31 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مدنى  قضايى شهيد  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
1397/7/2 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد .
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 31  حقوقى  دادگاه  منشى          110/47095 

رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس  گ���و برای تایید و حمایت از بس��ته سیاست های گفتو
جدید ارزی بانک مرکزی را تش��ریح کرد و به دولت هش��دار داد 

تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسالمی 
برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در 
کش��ور باید براساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای 
ضروری ارز را برای تامین کاالهای اساس��ی در کشور پاسخگو باشد 
و ه��م بتواند تقاضاهای مابقی اقالم مورد نیاز کش��ور در بخش های 
مختلف اعم از مصارف عام، اقالم و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که 
فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند. 
وی ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای 
ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست 
و خروج��ی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه 

عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
پورابراهیم��ی گف��ت: طرح دوفوریتی س��اماندهی ب��ازار ارز 
فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس 
کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت 

سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی تصری��ح ک��رد: در صورتی که این محوره��ای مهم طرح 
دوفوریتی مجلس در بسته پیش��نهادی سیاست های ارزی دولت 
وجود داشته باشد و عالوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک 
نیز مطرح ش��ده اس��ت در ب��ر بگیرد حتما مجلس و کمیس��یون 
اقتصادی هم از سیاس��ت های جدید ارزی دولت حمایت خواهند 
ک��رد. در غیر این ص��ورت تغییرات جزئی در سیاس��ت ارزی و یا 
عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی 

حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.

 شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی 
دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اولین ش��رط مجلس برای تایید بسته سیاس��ت های ارزی دولت، 
تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه اس��ت، بازار اولیه جهت تخصیص 
ارز به کاالهای اساس��ی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، 
حاصل از فروش نفت ایجاد می ش��ود. این بازار، ارز مورد نیاز برای 
تامین مایحت��اج عمومی، دارو، مواد اولی��ه دارو، نهاده های بخش 
کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: بنابراین ب��ازار اولیه از منظر ما بازاری 
اس��ت که در آن تقاضای ارز برای واردات کاالهای اساسی،پاسخ 
داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت 

با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: ش��رط تخصی��ص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساس��ی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط 
دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی 
کاالهای��ش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. ش��رط اختصاص 
ارز ترجیح��ی به بازار اولیه این اس��ت، که نظارت دولت بر قیمت 

کاالهای اساسی در حلقه آخر فروش کاالها اعمال شود.
عضو ش��ورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری 
اس��ت که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کاالهایی که به صورت 
متعارف در کش��ور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط 
ب��ه مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کش��ور اس��ت، 
تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کاالهای 

اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کاال که ممنوعیت واردات آنها اعالم 
شده است، تشکیل نمی شود. وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰ قلم کاالی 
ممنوع��ه هم دو گروه هس��تند، گروه اول کاالهایی هس��تند که 
در کش��ور تولید می ش��وند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم 

کاالهایی هستند که غیرضرور، لوکس و تجمالتی هستند.
پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه ارز مورد نیاز برای گردش��گری 
خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین ش��ود گفت: گردشگری هم 
باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر اس��تثنائاتی همانند ارز 
مس��افرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که 

مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.

شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فوالد 
و پاالیشگاه ها براساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه

وی ب��ا بیان اینکه کل ص��ادرات غیرنفتی ای��ران تقریبا ۴۴ 
میلیارد تومان در س��ال است گفت: بنابراین صادرات غیرنفتی ما 

عددی باالتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
عضو ش��ورای ویژه هماهنگی قوا ادام��ه داد: نرخ ارز در این 
بازار نرخ توافقی اس��ت، براس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین 
می ش��ود و پایه و اساس آن براس��اس مکانیزم بازار است و نکته 
مهمی که در اینجا مطرح اس��ت این است که کلیه شرکت هایی 
که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، 
س��نگ آهن، فوالد و س��ایر اق��الم صادراتی چ��ون ارز حاصل از 
ص��ادرات را با نرخ آزاد در بازار عرض��ه می کنند، حتما باید نرخ 
خوراکشان، مثال س��نگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید 

بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.

 شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی
باید محور اصلی فعالیت های مبادالت ارزی کشور باشند

پورابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته 
ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که س��ال ها تالش کرده اند 
و مسیر حرکت خودش��ان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به 
خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست جدید ارزی 

باید محور اصلی فعالیت های مبادالت ارزی کشور باشند.
وی تاکید کرد: س��اماندهی صرافی ه��ای بخش خصوصی در 
کنار اس��تفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای 
عمومی امری مهم اس��ت. س��اماندهی صراف��ی بخش خصوصی 
نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی های 

خصوصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.

 شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز
برای واردات کاالهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد 
ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کاالهای 

اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی در تش��ریح ای��ن موضوع گف��ت: برخ��ی از اقتصاددانان 
معتقدن��د دولت ب��رای واردات کاالهای اساس��ی ب��ه حدود ۱۰ 
میلی��ارد دالر ارز نیاز دارد و برخ دیگ��ر معتقدند دولت به ۱۴ تا 
۱۵ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساس��ی نیاز دارد، در 
س��نوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دالر کاالی اساسی وارد 
کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به 
۲۰ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی نیاز دارد. البته 
به شرط اینکه کاالهای اساسی با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان به دست 

مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و داللی ایجاد نشود.
پورابراهیمی در تش��ریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در 
حالت عادی ساالنه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دالر نفت می فروخت، 
قیمت هر بش��که نفت در سه ماهه امس��ال، بیش از ۶۵ دالر بوده 
است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد 
از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین 
حالت پیش بینی ما این اس��ت که ۵۵ میلیارد دالر درآمد نفتی به 
۴۰ میلی��ارد دالر یا۳۵ میلیارد دالر کاهش یابد، دولت در صورتی 
ک��ه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر از این درآمد را هم به واردات کاالهای 
اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دالر درآمد 

نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا 
وجوه انتقال یافته به داخل کش��ور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار 
ثانویه می تواند از اوراق س��لف ارزی اس��تفاده کند و منابعش را با 
تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری 
روسیه، چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور 
جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای 
احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم 
ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف 
سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های 
جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان 
اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این ش��رایط به شکلی 

سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.

 شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه
توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز

عضو ش��ورای وی��ژه هماهنگی قوا تاکید ک��رد: بنابراین باید 
مناب��ع ارزی مازاد واردات کاالهای اساس��ی در ب��ازار ثانویه وارد 
شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت 
مداخل��ه در بازار ارز را به مفهوم عملی��ات بازار باز برعهده گیرد. 
حضور بانک مرکزی در عملی��ات بازار باز در بازار ثانویه ضروری 
است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به 

مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.

 شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم
با ضمانت بانک مرکزی

پورابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست 
مردم اس��ت که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه 
صرافی ها و... نگهداری می ش��ود، باید ارزی که در دست مردم است 
نیز مدیریت ش��ود. بانک مرکزی قبال به بانک ها اجازه داده بود که 
حس��اب س��پرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد 
)س��ال ۹۰-۹۱( س��پرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد 
بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس 
بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال 
بدهی��م اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عمال یک نوع کالهبرداری، 

خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دوفوریتی 
کمیس��یون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن 
طرح گفته اس��ت روش قبلی را قبول ن��دارد، باید بانک مرکزی 
خودش رس��ما اعالم کند، انواع اقالم ارزی را به صورت س��پرده 
بلندم��دت، میان م��دت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ س��ود 
س��پرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی 

اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.
وی ادام��ه داد: در ای��ن روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از 
طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم 
می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، 
ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ س��ود آن از طریق بانک 
مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که 
مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و... نیست، از این 

طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
عضو ش��ورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رس��ما 
بای��د اعالم کند، انواع اقالم ارزی را به صورت س��پرده بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای 

آن تامین می کند. 

شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی
پورابراهیمی اظهار داش��ت: یکی از شروط مهم مجلس برای 

تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.

شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل 
عملیاتی برای کمک به مراودات اقتصادی

عضو ش��ورای عالی هماهنگی قوا اظهار داش��ت: دولت باید از 
پیمان های پولی اس��تفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با 
کشورهایی که طرف اولویت مبادالت اقتصادی ما هستند امری مهم 
است. علی رغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های 
پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس 
کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع 
بگ��ذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال ش��دن س��فرای ما در 

کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.
وی ادام��ه داد: ما با ۲هزار کش��ور که نمی خواهیم کار کنیم 
و پیمان پولی داش��ته باش��یم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته 
باش��یم کفایت می کند؛ روس��یه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما 

برای برقراری پیمان های پولی هستند.

شرط نهم؛ تدوین مقررات الزم برای امکان تولید رمز ارزها
پورابراهیم��ی با تاکید بر لزوم تس��ریع در راه اندازی ارزهای 

دیجیت��ال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه س��ریعتر 
نس��بت به تدوین مقررات الزم برای امکان تولید رمز ارزها برای 
جداشدن از سیطره دالر و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی 

سریعا شروع کند و مبادالتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.

شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصالح 
ساختار ترازنامه نظام بانکی و جلوگیری از رشد نقدینگی

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی 
نظام بانکی کش��ور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود 
اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی 
دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه 

جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.
وی تصریح کرد:اصالح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دالیل 
مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات 
ترازنامه ای بانک ها، دولت باید س��ریع تر بسته پیشنهادی خود را 
ارائه ده��د. وضعیت ترازنامه بانکی با مش��کالتی روبه رو اس��ت، 
بانک ها به واس��طه اینکه مشکالتش��ان را حل کنند، اقداماتی را 
انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش 

حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون 
اقتصادی یک دوره ش��ش ماهه روی بسته پیشنهادی اصالح نظام 
بانک��ی و ترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته 

آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.

شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
پورابراهیم��ی ب��ا تاکید بر لزوم س��اماندهی ف��وری مالکیت 
بانک ها و موسس��ات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت 
یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحالل بانک های زیان ده، 
ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تس��ویه، انواع حالت هایی که 
در اصالح س��اختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید 
در برنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی 

شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانک ها پایان یابد.

شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های 
موسسات غیرمجاز

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع 
در تعیی��ن تکلیف دارایی های موسس��ات غیرمج��از که از طریق 
خط اعتباری بانک مرکزی تا االن تسویه شده اند گفت: این خط 
اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه س��ریعتر 
بان��ک مرکزی باید دارایی ه��ای این موسس��ات را در اختیارقوه 

قضاییه قرار دهد.
وی ادام��ه داد: در ش��ورای عالی هماهنگی ق��وا هم مصوب 
کردی��م که هر چه س��ریعتر این دارایی ها باید ب��ه بانک مرکزی 
منتقل ش��ود. بانک مرکزی هم س��ریعا ای��ن دارایی ها را با توجه 
ش��رایط مناسبی که در بازارس��رمایه وجود دارد، عرضه کند که 
بخش��ی از نقدینگ��ی جامعه جمع می ش��ود. تس��ریع در تعیین 
تکلیف خط اعتباری برای موسس��ات از طریق انتقال دارایی های 
مربوط به این موسس��ات در اختی��ار قوه قضاییه به بانک مرکزی 
و واگذاری آن به بازار از ش��روط مهمی اس��ت که منجر به جمع 

مهر آوری نقدینگی خواهد شد.

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلستشریحکرد:

۱۲ شرط بهارستان برای تایید و حمایت 
از بسته جدید ارزی بانک مرکزی


